
 
Svensk Handelstidnings prisindex
Author(s): G. Silverstolpe
Source: Ekonomisk Tidskrift, Årg. 23, häft 4/5 (1921), pp. 94-112
Published by: Wiley on behalf of The Scandinavian Journal of Economics
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3472376
Accessed: 27-06-2016 20:23 UTC

 
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at

http://about.jstor.org/terms

 

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted

digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about

JSTOR, please contact support@jstor.org.

Wiley, The Scandinavian Journal of Economics are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and
extend access to Ekonomisk Tidskrift

This content downloaded from 128.111.121.42 on Mon, 27 Jun 2016 20:23:16 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Svensk Handelstidnings prisindex.
 Av G. Silverstolpe.

 Den prisindex, som Svensk Handelstidning publicerar, har i brist pa
 en officiell partiprisindex kommit att anvandas i ett flertal ekonomiskt-
 statistiska unders6kningar; nagra av dem aterfinnas i denna tidskrifts f6re-
 gaende argang. Under sadana omstandigheter och i betraktande av m6j-
 ligheten, att sagda index aven i fortsattningen kan vara den ekonomiska
 forskningen till hjalp, torde det vara lampligt, att en mera utforlig redo-
 gorelse f6r indexseriens konstruktion finnes tillganglig. Den som skriver
 detta har sysslat saval med sjalva konstruktionsarbetet som med berak-
 ningen av de fram till dato publicerade manadssiffrorna, varmed foljer
 en viss f6rpliktelse att till de intresserades tjanst meddela, vad som i
 saken kan meddelas.

 Sjalva primarmaterialet - alltsa de partinoteringar, som ligga till
 grund f6r berakningarna - kan dess varre icke framlaggas. Flertalet
 anvanda noteringar erhallas fran enskilda firmor mot garanti for konfi-
 dentiell behandling. Lyckligast ar f6rvisso, om alla till en prisindex h6-
 rande siffror - prisnoteringar och eventuellt anvanda viktsiffror - kunna
 laggas pa bordet. Men i ett land, dar varubbrs och noteringsvasende pa
 grund av marknadens relativa litenhet aldrig natt nagon h6gre utveckling,
 finns det inte stora utsikter for att en pa den fullstandiga publicitetens
 grund byggd prisindex skall kunna upplaggas och fortbesta. Det later
 sig atminstone icke g6ra, da det galler en pa privat initiativ upplagd
 och med alltjamt aktuella varupriser sysslande prisindex; det finns verk-
 ligen en publicerad serie svenska grosshandelpriser, namligen Stockholms
 Handelskammares - varom mera strax nedan, men dessa prisnoteringar
 offentligg6ras f6rst sedan ett a ett och ett halvt ar gatt efter den tid-
 punkt, de hanfora sig till.

 Enda framkomliga vagen ar da att innehalla primarmaterialet och
 endast meddela de framraknade generalindexsiffrorna, eventuellt ocksa
 indexsiffror for vissa mer eller mindre godtyckligt sammanstallda grupper
 av varor. Det ar den vag, som f6ljts vid utarbetandet av Svensk Han-
 delstidnings index.
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 Indexserien tillkom under mindre gynnsamma f6rhallanden, namligen
 mitt under den varsta kristiden, da ett flertal viktiga ravaror forsvunnit
 eller h6llo pa att f6rsvinna fran marknaden och de varor, som funnos
 kvar, knappast kunde asattas nagra bestamda noteringar, detta pa grund
 av den allmanna anarkin i prisbildningen. Fran olika hall inhamtade
 noteringar f6r en och samma vara kunde uppvisa de mest otroliga diffe-
 renser. H6geligen osakra noteringar, noteringarna for diverse viktiga
 varor helt obefintliga, standigt vaxlande varumangder - det var inte
 mycket att starta prisindexberakningar pa!

 Nar det trots allt beslots, att ett fors6k med indexberakningar skulle
 g6ras - varen 1918 var det -, sa lag det nara till hands att f6r den
 redan gangna tiden bygga pa det partiprismaterial, som Stockholms Han-
 delskammare under en foljd av ar insamlat och i sina arsberattelser (del I)
 publicerat. Det fanns icke nagon annan serie av tryckta partiprisnote-
 ringar att lita till; materialet ifraga hade ocksa vid tvanne tidigare till-
 fillen blivit taget i ansprak f6r prisstatistiska undersokningar, namligen
 for den av byrachefen I. Flodstr6m verkstallda undersokningen rorande
 Sveriges nationalf6rm6genhet ar I908' och for en av dessa raders for-
 fattare sammanskriven studie over prisstegringen har i landet aren 1914
 och 19I5.2

 Togos alltsa Stockholms Handelskammares kvartalsnoteringar f6r de
 fyra sista fredskvartalen - I913 ars tva sista och I914 ars tva forsta
 kvartal -, f6r 1914 ars tva sista kvartal och f6r aren 1915, 1916 och
 1917 till grundvirke i den nya indexserien; de pa grund av vissa utrikes-
 politiska hansyn aldrig publicerade siffrorna f6r I916 och de vid tiden
 for indexseriens upplaggande annu icke publicerade siffrorna f6r 1917
 fingo genom tillm6tesgaende fran Handelskammarens sida avskrivas ur
 dess papper. Men till dessa noteringar - varav de for sm6r och socker
 aterfinnas i arsberattelsernas textavdelning, icke i den stora tablan i
 slutet - fogades nagra fran andra kallor hamtade noteringar f6r viktiga
 varuslag, namligen potatis, tackjarn, lin och jute samt tramassa. Till
 ledning for berakning av potatisprisets lage fore kriget och forandringar
 fram till det fdrsta maximiprisets ikrafttradande tjanade vissa fran en
 grosshandelsfirma inhamtade siffror. F6r tackjarnets del funnos noteringar
 i Kommersiella Meddelanden att tillga. Baspriserna a lin och jute er-
 hollos ur Kommerskollegii undersbkningar rorande textilindustrien ar
 I913, senare noteringar fran enskilt hall. Noteringar a tramassa ham-
 tades ur tidskriften Affarsvarldens fortlopande 6versikter over tramasse-
 marknaden.

 Finansstatistiska utredningar utgivna genom Kungl. Finansdepartementet, V. Stock-
 holm 1912.

 2 Ekonomisk Tidskrift I916.
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 G. SILVERSTOLPE

 Onskligt hade varit, att bland de animaliska livsmedlen ett sa be-
 tydelsefullt varuslag som mjolk kunnat infogas, men det visade sig
 tyvarr omojligt att anskaffa en tillf6rlitlig serie partinoteringar f6r den-
 na vara.

 Listan pa medtagna varuslag ar numera icke absolut identisk med
 den vid starten uppgjorda listan, i det kaffe och vetekli strukits. Rent
 teoretiskt sett aro dylika andringar naturligtvis mindre limpliga; sasom
 man vet, aro vaxlingarna i de konsumerade kvantiteterna av de varor, som
 indexberakningarna berora, agnade att g6ra berikningarnas resultat osakra,
 och det ar da sa mycket mindre onskvart, att kvantiteterna for vissa
 varor definitivt skrivas ned till noll, sasom i detta fall skett. I praktiken
 spelar emellertid den f6retagna justeringen ingen roll. En del andra varor,
 nimligen de under grupperna brinnoljor och textilamnen upptagna,
 maste under den svaraste varubristens dagar tillfilligt avforas fran listan;
 dessa varor f6rsvunno alldeles fran marknaden, eller ocksa betingade de,
 forekommande i sma kvantiteter, fantastiskt h6ga priser.

 Den slutgiltiga listan pa varuslagen har foljande utseende:
 I) Vegetabiliska livsmedel: svenskt vete, utlindskt vete, havre, korn,

 potatis, socker.
 2) Animaliska livsmedel: sm6r, ost, agg, kok6tt, oxk6tt, kalvk6tt,

 svinkbtt; samtliga k6ttslag noterade f6r slaktdjur, levande vikt.
 3) Fornodenheter f6r jordbruket: majs, jordnbtskakor, superfosfat,

 chilesalpeter, Stassfurterkalisalt.
 4) Stenkol och koks: angkol, gjuterikoks.
 5) Brinnoljor: fotogen, bensin.
 6) Metaller: tackjarn, koppar, zink, bly, tenn.
 7) Byggnadsmaterial: brader och plank, gran ohyvlad 8", furu

 ohyvlad 8 , furu hyvlad 5 ; bjilkar, furu eller gran IO h6gkant, sparrar;
 murtegel, cement.

 8) Textilamnen: bomull, lin, hampa, ull, jute.
 9) Hudar och lider: svenska nbthudar, transoceanska n6thudar,

 svenskt kolader, amerikanskt sullader, svenskt sullader.
 Io) Tramassa: kemisk stark sulfit, torr; mekanisk massa, torr; me-

 kanisk massa, vat.
 Som bas valdes vid indexseriens upplaggande medeltalen av pris-

 noteringarna under 1913 ars tva sista och 1914 ars tva forsta kvartal, i
 den man noteringar stodo till buds for alla fyra kvartalen; eljest priser,
 som kunde tankas representera ett medelpris for sagda period. Enar
 prisnivan vid virldskrigets borjan med enastaende hiftighet slog in i en
 alldeles ny r6relseriktning, lag det nirmast till hands att lagga basperioden
 sa nira intill krigsutbrottet som mojligt. Kortare basperiod an ett ar
 syntes dock icke bora komma ifraga; i det f6rut i denna tidskrift publi-
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 cerade forsbket hade visserligen ett enstaka kvartal tagits till basperiod
 for andra varor an vegetabiliska livsmedel, men denna i arbetsbesparande
 syfte valda utvag ledde givetvis till en matematisk oformlighet, lat vara
 en de facto tamligen ofarlig sadan.

 Med Stockholms Handelskammares kvartalsnoteringar for tiden fran
 och med tredje kvartalet 1914 till och med fjarde kvartalet 1917 och
 med i vederborlig ordning beraknade kvartalsnoteringar for de i Handels-
 kammarens material icke upptagna varuslagen kunde da en serie av in-
 dexsiffror fram till b6rjan av ar I918 erhallas. For tiden fran och med
 ingangen av detta ar planerades berakning av indexsiffror for varje ma-
 nad; det snabba framlaggandet - manad for manad - av siffror, som
 kunde vara agnade att ge en f6restallning om varuprisernas allmanna
 rorelseriktning, var ju foretagets raison, d'etre. Foljaktligen traffades med
 ett antal affairsfirmor, av vilka var och en intog en framstaende stallning
 i sin bransch, 6verenskommelse om manatliga uppgifter r6rande parti-
 priserna for de och de varuslagen - uppgifterna hanforda till manadens
 mitt; for spannmal, socker och potatis gallde tills vidare maximipriser;
 for de animaliska livsmedlens del funnos Stockholms slakt- och saluhalls-

 styrelsens veckonoteringar - kalla ocksa for Handelskammarens kvartals-
 siffror - att tillga. Sedermera har det fogat sig sa, att for de vegeta-
 biliska produkternas vidkommande f6rdel kunnat dragas av Sveriges All-
 manna Lantbrukssallskaps i veckotidskriften Landtmannen publicerade
 noteringar; aven f6r de inom gruppen forn6denheter for jordbruket upp-
 tagna varuslagen majs och jordn6tskakor bilda numera Landtmannens
 noteringar kallan.

 Principen att berakna indexsiffrorna som medeltal f6r var manad eller
 atminstone hanfora dem till manadens mitt har fran borjan fatt st6det
 av Jevons' auktoritet' och tillampas ocksa vid berakningen av varldens
 kanske mest omsorgsfullt utbyggda partiprisindex - Forenta Staternas
 >Bureau of Labor's Index Numbers of Wholesale Prices>. Mellan denna

 indexserie och Svensk Handelstidnings bestar ocksa den likheten, att
 sadana varor, vilkas pris ar underkastat livliga vaxlingar, representeras
 av fyra veckonoteringars medeltal, medan for ovriga varors vidkommande
 en notering f6r tiden nara mtanadens mitt anses tillracklig.

 Mahanda bor det namnas, att nagra av de medtagna varuslagen
 standigt noteras pr Goteborg, namligen tackjarn, engelska stenkol och
 engelsk koks samt tramassa, detta med anledning av att noteringarna for
 sagda stad aro normerande for hela den svenska marknaden.

 Efter alla dessa data och fakta till den teoretiskt intressanta fragan
 om indexsiffrornas vagning! Medan dessa raders f6rfattare vid det ovan

 ' W. S. Jevons, Investigations into Currency and Finance. London 1884. Uppsatsen
 ,A Serious Fall in the Value of Gold).
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 namnda tidigare forsoket i genren trott sig finna, att en vagning av de
 individuella indexsiffrorna icke erfordrades f6r vinnande av ett acceptabelt
 resultat, sa visade det sig nu vid narmare paseende, att en vagning av
 siffrorna i allt hogre grad skulle komma att paverka indexserien, nir be-
 rakningarna efter passerande av det i forsta f6rs6ket behandlade aret
 1915 skulle foras fram genom aren I9I6 och 1917. Ty ju langre kris-
 tiden utstracktes, desto valdsammare blev dispersionen i varupriserna.
 Priserna for vegetabiliska livsmedel - denna ekonomiskt sa ytterligt
 viktiga grupp -- hollos genom den statliga prismaximeringen nere, me-
 dan stenkols- och metallpriserna i ett rasande tempo gingo i hbjden.
 Det element av osakerhet, som dessa och andra motsattningar voro ag-
 nade att infora i berakningarna av generalindexsiffror, borde genom vig-
 ning atminstone i nagon man kunna minskas. For tredje kvartalet I915
 blev den ovagda generalindexsiffran I57; den efter nedan angivna grun-
 der vigda indexsiffran blev I47; den forra siffran ar 6,8 /o hogre an den
 senare. For fjarde kvartalet 1917 erh6lls en ovagd siffra 300 och en
 vagd siffra 270; den f6rra siffran ar hela I ?/o hogre an den senare.
 Denna betydande differens manade till anvandning av nagon sorts vag-
 ning. Den metod, som kom att valjas, var den mycket enkla metoden
 att rakna med vissa fixa varumangder, desamma f6r hela den period, som
 berakningarna omfatta. Ett ogonblick planerades anvandningen av me-
 toden att taga hansyn till de fortlopande forandringarna i varukvantite-
 terna genom berakning av prisstegringen fran kvartal till kvartal, respek-
 tive fran manad till manad, pa grundval av aktuella statistiska data for
 tillgangen pa olika varor; de erhallna relativsiffrorna f6r de successiva
 paren av kvartal eller manader kunde ju latteligen genom att multipliceras
 samman bringas till formen av vanliga indextal med gemensam bas. Det
 visade sig emellertid om6jligt att fa tillrackligt tillforlitliga och tillrickligt
 farska data for de omsatta varumangdernas forandringar; den manatliga
 handelsstatistiken var under storre delen av kristiden hemligstamplad.

 Da det alltsa visade sig n6dvandigt att rakna med fixa varumangder,
 lag valet av varumangderna under basperioden eller, i brist pa till denna
 period hanf6rda siffror, under kalenderaret 1913, narmast till hands. Ur
 den officiella statistiken, inklusive statistiska specialutredningar, hamtades
 allt vad som hamtas kunde; i vissa fall tillgrepos ungefarliga uppskatt-
 ningar - sarskilt for avsattningen inom landet av byggnadsvirke -, upp-
 skattningar, som visserligen maste anses vara gjorda med en icke obe-
 tydlig felmarginal, men som dock tamligen val torde fylla sin uppgift.

 For vissa vegetabiliska och animaliska produkters vidkommande
 raknades icke med hela arsf6rbrukningen inom landet, utan endast med
 en del darav, namligen med den i handeln omsatta, icke den i sjalvhus-
 hall eller i fortsatt produktion anvanda delen. Detta av det skalet, att
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 denna sista del icke lagger beslag pa nagra omloppsmedel, varf6r den
 ej heller direkt deltager i bestamningen av varuprisernas genomsnittliga
 hojd. For enkelhetens skull raknades genomgaende med halften av den
 totala inhemska f6rbrukningen av spannmal, potatis och k6tt. Att dar-
 med de ratta proportionerna i vissa fall mindre val triffades, ar ganska
 tydligt; sarskilt pafallande ar, att havre och potatis kommit att figurera
 med val stora siffror. Men aven har galler det, att en grov approxi-
 mation ar tillricklig for andamalet. For sm6rets och ostens vidkommande
 raknades med den inom landet behallna mejeriproduktionen med visst
 tillagg f6r produkter fran annan kalla an mejerierna.

 Med viktsiffrorna f6r stenkol och koks forhaller det sig pa ett sar-
 skilt vis. Nar indexarbetet pa varen I9I8 pab6rjades, f6ref6ll det myc-
 ket sannolikt, att stenkols- och koksimporten icke mer skulle komma att
 atervanda i de fran tiden fore kriget kanda banorna. I918 var forbruk-
 ningen av stenkol och koks nere i halften av 1913 ars f6rbrukning, och
 en stegring av forbrukningen over 3/4 av I913 ars niva syntes for 6ver-
 skadlig tid helt utesluten. Ett f6rs6k gjordes darf6r att pa denna vik-
 tiga punkt taga viss hinsyn till det forandrade laget: i stallet for med
 1913 ars hela forbrukning av stenkol ock koks' raknades med 3/4 darav.
 Inneborden av denna korrektion skall i fortsattningen nagot narmare
 diskuteras.

 Sammanfattningsvis ma den formel, som ligger till grund f6r berak-
 ningarna, har atergivas. Med priserna under basaret o av typen p0,
 kvantiteterna under samma ar av typen q0 samt priserna under nast-
 foljande ar i av typen p1 erhalles

 ~Pj q0
 X qo . . . . . . . . . . . (I)

 For ar 2 insattes P2 i stallet for p1 - i ovrigt f6rbli storheterna
 desamma som f6rut; pa analogt vis andras formeln, om berakningarna
 verkstallas for kvartal eller manader.

 * * *

 Efter denna redogorelse f6r indexseriens konstruktion nagra an-
 markningar r6rande densammas varde och anvandbarhet!

 I Mrkas b6r, att importen av stenkol och koks ar 1913 avsevirt 6versteg f6rbruk-
 ningen, vadan lagren av kolbrinsle detta ar svallde ut. Uppgifter harom aterfinnas i en av
 dr K. Amark verkstalld utredning angaende branslef6rbrukningen under aren 1913-I917
 (Kommersiella meddelanden 1918, s. 2 I).
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 Det ma f6rst som sist utsigas, att alla fragor om de anvanda no-
 teringarnas formaga att representera den stora mangden av ravaror och
 enkelt bearbetade varor, om kontinuiteten i varukvaliteterna under kris-
 aren o. s. v., fullstandigt trada tillbaka for den stora fragan: ar det over
 huvud taget mbjligt att verkstalla berakningar r6rande varuprisernas ge-
 nomsnittliga rbrelser, nar varukvantiteter och varupriser sa starkt for-
 andras, som fallet varit under tiden efter augusti I914? I vilket ljus
 komma Svensk Handelstidnings prisindexsiffror, om man fran denna syn-
 punkt underkastar berakningarna en narmare granskning?

 Som hastigast ma dock nagra av de sasom mindre betydelsefulla
 betecknade fragorna ber6ras, innan huvudfragan upptages till behandling.

 Till att b6rja med ma anmarkas, att vad som intresserar oss ar
 generalindexsiffrornas tillforlitlighet; de sarskilda gruppsiffrorna fa anses
 vara till egentligen blott for att giva en allman forestallning om de varu-
 slag, som medtagits, och saledes ocksa om de delar av naringslivet, som
 aro representerade, detta utan nagon direkt upprakning av de anvanda
 noteringarna; darfor synes det ocksa vara lyckligast, om man kan und-
 vika >>diversegruppen>, som figurerar i ett flertal utlandska prisindices.

 Vad som vidare f6rtjinar ett 6gonblicks uppmarksamhet ar fragan,
 huruvida de medtagna 47 noteringarna kunna anses representera >gross-
 handelsvarorna>> i allmanhet, d. v. s. de ravaror och enkelt bearbetade
 produkter, vilka genom enhetlig standard och massframstallning framtrada
 som en kategori f6r sig i produktionen. Denna fraga kan besvaras ja-
 kande. Den totala omsattningen i partihandeln av de 47 varuslagen torde
 ar 1913 ha uppgatt till nagon siffra i narheten av 800 milj. kr.; lagges
 hartill vardet av f6rbrukningen i sjalvhushall, erhalles en anda stbrre
 siffra. Man kan vaga den gissningen, att nationalinkomsten sagda ar upp-
 gick till nagon siffra mellan 2,000 och 3,000 milj. kr.,' och da det givet-
 vis maste ligga en mycket bred marginal mellan de mera primara >gross-
 handelsvarornas> samlade varde och det totala produktionsvardet, kan
 proportionen mellan de av prisindexberakningarna ber6rda varornas varde
 och nationalinkomsten anses fullt tillfredsstallande. Under normala, sta-

 bila f6rhallanden med utpraglad parallellism i flertalet varuprisers och
 varukvantiteters rorelser skulle de 47 noteringarna giva generalindexsiffror,
 som endast obetydligt - pa sin hojd med nagon enda procent - kunde
 andras genom upptagande i berakningarna av annu en del >grosshandels-
 varor>>. F6r kristidens vidkommande kan det tyckas, som om ett mera

 O. Dofsen har i Ekonomisk Tidskrift 1920, s. 247, angivit nationalinkomsten ar
 I914 till 1,718 milj. kr., men denna siffra torde b6ra hijas, om man skall fa en f6restallning
 om den verkliga nationalinkomstens storlek. Betydande inkomstbelopp, bl. a. viirdet av det
 husliga arbetet, voro under aren 1913-1914 helt oberorda av skattetaxeringarna, ur vilka
 f6rfattaren framriknat sin siffra.
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 grundligt notvarp bland grosshandelsvarorna skulle varit ignat att astad-
 komma en markbar sankning av Svensk Handelstidnings generalindex-
 siffror, namligen genom >>utspadning>) av stenkolsgruppens exceptionellt
 hoga indexsiffror med indexsiffror for varor, vilka uppvisat en mera nor-
 mal prisstegring. Vid narmare granskning befinnes det emellertid, att
 modifikationen inte garna skulle kunnat bliva vidare stor; en viss modi-
 fikation i den ratta riktningen har ju for ovrigt verkstallts - lat vara en
 smula pa fri hand - i och med nedsattningen av kvantitetssiffrorna for
 stenkolsgruppen. Om indexberakningarna utforts utan en dylik nedsatt-
 ning, sa skulle generalindexsiffran tidvis ha kunnat bliva cirka 3 % hbgre
 an motsvarande i Svensk Handelstidnings index angivna siffra. Om dessa
 berakningar i sin tur utvidgats med varor till ett varde av 300 milj. kr.
 i 1913 ars priser och dessa varors priser pa ett ungefar r6rt sig parallellt
 med prisgenomsnittet f6r samtliga i Svensk Handelstidnings index upp-
 tagna varor med undantag av stenkol och koks, sa skulle generalindex-
 siffrorna tidvis ha blivit nagot reducerade, men sinkningen skulle i intet
 fall ha uppgatt till 5 %. Detta forklaras darav, att stenkolsgruppens
 inflytande pa generalindexsiffran redan vid ett urval av varor for 800
 milj. kr. (i I9I3 ars priser) halles inom rimliga granser. Och efter det
 stora prisfallet a stenkol och koks i slutet av I920 och bbrjan av inne-
 varande ar har marginalen for en andring i generalindexsiffrorna vid ut-
 strackning av berakningarna till ett st6rre antal varor reducerats till en
 obetydlighet.

 Men nu till huvudfragan, till fragan huruvida i betraktande av vald-
 samheten i varuprisernas och varukvantiteternas forskjutningar aren 19I3
 -I92I en berakning av den genomsnittliga prisr6relsen under denna
 period alls ar mojlig! Teoretiskt ligger ju saken sa, att en exakt mat-
 ning av den genomsnittliga prisstegringen eller prissankningen icke ar
 mijlig, darest de omsatta varukvantiteterna friindrats pa olika vis-
 nota bene, om inte alla priser stigit eller fallit i precis samma proportion.
 Nu ar att marka, att under halvseklet narmast f6re varldskrigets utbrott
 1914 varumingderna a ena sidan och varupriserna a den andra i stort
 sett rorde sig uti inbordes parallella banor; produktionen av de stora
 standardartiklarna vaxte i ett tempo, tamligen likformigt f6r alla artiklar,
 och priserna stego och follo pa ett tamligen likformigt sitt. Harigenom
 erhollo prisindexberakningar for den tiden dubbel styrka; fran sagda pe-
 riod stammar ocksa, karakteristiskt nog, den kanda satsen, att det kan
 komma pa ett ut, vilken vagningsmetod man vid prisindexberakningar
 anvander - resultatet blir lika bra, hur man an bar sig at.' Omvant

 I Satsen gar tillbaka till en unders6kning av Edgeworth i Report of the British Asso-
 ciation for the Advancement of Science (London), 1887 (s. 288-292) och I888 (s. I97- 98,
 200, 202-203, 206).
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 borde da indexberakningar for tiden efter den I augusti 1914 lida under
 dubbel svaghet. Man har ju ett starkt intryck av att varukvantiteterna
 under och efter varldskriget undergatt avsevirda inbirdes f6rskjutningar,
 lat vara att sa gott som alla produktions- och f6rbrukningssiffror deltagit
 i den allmanna nedgangen under aren I916-19I8 och den relativa 6k-
 ningen under I919-I920. Och varuprisernas r6relser ha veterligen varit
 mycket olikformiga, i det att somliga varor, exempelvis stenkol, kommit
 upp i tio- och tolvdubbla fredsnoteringen, medan andra varor aldrig
 hunnit stiga till dubbla fredsnoteringen.

 Det vill emellertid synas, som om partiprisernas genomsnittliga ro-
 relser under tiden efter 1914 trots allt med ratt stor grad av sakerhet
 skulle kunna beraknas. Det matt pa penningens minskade kopkraft gent
 emot grosshandelsvarorna, som Svensk Handelstidnings prisindex giver,
 star i avseende a konkret ekonomisk betydelse inte sa langt bakom pris-
 indexsiffror fran tiden fore 1914, som man skulle vara bbjd att f6rmoda.
 Beviset f6r detta pastaende ligger i en kontra-berakning, vars resultat
 kommit att innebara en 6verraskning f6r dessa raders f6rfattare.

 Denna kontra-berakning baserar sig pa ett av professor K. Wicksell
 for lange sedan framfort forslag till avhjalpande av prisindexberakningarnas
 st6rsta vanskligheter.' Darest de f6rbrukade eller omsatta varukvantite-
 terna under den tidsperiod, som omslutes av prisindexberakningarna,
 f6randras relativt till varandra, sa later det sig icke g6ra, framhaller pro-
 fessor Wicksell, att angiva ett exakt matt pa varuprisernas genomsnittliga
 f6rindring, i varje fall inte, om varupriserna avenledes f6randras rela-
 tivt till varandra. Vill man trots detta f6rs6ka att bilda sig en f6restall-
 ning om prisnivans forflyttning, sa b6r berakningen av prisindexsiffror
 foretagas enligt tva olika formler. Den ena av professor Wicksells form-
 ler befinnes latt vara identisk med ovan atergivna formel (I), som ligger
 till grund f6r Svensk Handelstidnings prisindex. Den andra formeln far
 vid anvandande av samma beteckningssatt utseendet:

 ,PI q...
 .APo q . . . . . . . . . . . . . (2)

 Medan formel (I) jamfor det beraknade vardet av basaret varu-
 kvantiteter vid det senare jamf6relsearets priser med det faktiska vardet
 av basarets varuomsattning, sa jamfor formel (2) det faktiska vardet av
 det senare arets varuomsattning med det beraknade vardet av detta se-
 nare ars varukvantiteter vid basarets priser. Om de sa erhallna alter-
 nativa matten pa prisnivans f6randring sager professor Wicksell pa an-

 ' Geldzins und Giiterpreise, Jena 1898, II. F6relisningar i nationalekonomi, Om
 penningar och kredit, Lund 1906 och I915, IV, 2.
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 forda stalle i F6relasningar over penningar och kredit: >>leda nu bada dessa
 berakningar till samma eller tillnarmelsevis samma resultat - vilket myc-
 ket ofta blir fallet, om de valda tidpunkterna icke ligga alltf6r avligsna
 fran varandra ....., sa kan man med fullt skal anse detta samman-

 stammande resultat sasom definitivt riktigt; far man daremot visentligt
 olika varden. . . ., sa har man helt enkelt att noja sig med detta faktum;
 den allmanna prisnivan har da stigit i en mening och sjunkit i en annan
 eller stigit mera i det ena avseendet an i det andra - for praktiska be-
 hov kunde man kanske taga ett medeltal mellan de bada olika vardena,
 men detta far da en rent konventionell betydelse. Att komma langre
 torde sakens egen natur f6rbjuda.>

 Detta forblir nog sista ordet i fragan om prisindexkalkylens anvand-
 barhet - tills vidare atminstone.' Och den som tillagnat sig den av
 professor Wicksell utvecklade uppfattningen, mister alldeles intresset for
 uppgiften att konstruera den teoretiskt fullandade formeln f6r en prisin-
 dex, denna uppgift, varpa sa mycken m6da blivit nedlagd!

 Givetvis ar det forenat med atskilligt besvir att fullfolja prisindex-
 berikningar efter saval den ena som den andra metoden; och det giller
 ju dessutom, att formeln (2) icke kan appliceras pa farskare prisupp-
 gifter, enar erforderliga data r6rande varukvantiteterna - ql allts -
 vanligen icke kunna erhallas forran langt i efterhand. For det andamal,
 som det har ar fragan. om, synes det vara fullt tillrackligt, om ett stick-
 prov pa en omrakning av Svensk Handelstidnings prismaterial efter for-
 mel (2) tages, varvid givetvis en sadan tidpunkt b6r valjas, da rubb-
 ningarna i varukvantiteter och varupriser nadde maximum. Det har tett
 sig lampligt att verkstilla omrakningen for december I9I8; under 1918
 kulminerade svarigheterna for bade import och produktion, vilket ar lik-
 tydigt med att de starkaste forskjutningarna i varukvantiteternas inbordes
 proportioner follo pa detta ar, och i december I9I8 visade den enligt
 formel (I) beraknade generalindexsiffran ett relativt maximum, som till
 pa k6pet kommit att bli absolut maximum f6r aren I9I4-I920; var-
 jamte ar att marka, att dispersionen i varornas speciella indextal under
 slutet av I9I8 var synnerligen starkt.

 De nya varukvantiteterna - storheterna q1 saledes - aro for spann-
 malsslagens och potatisens vidkommande framraknade ur siffrorna for

 Markligt nog har metoden med alternativa indexberikningar kommit till anviindning
 i en stort anlagd engelsk undersokning r6rande levnadskostnaderna i olika linder omkring
 ar 19Io. I denna undersokning ar det visserligen icke fraga om varukvantiteter och priser
 vid tva olika tidpunkter, utan om varukvantiteter och priser i tva olika lander - vid samma
 tidpunkt -, men det kommer tydligen pa ett ut. Det visas salunda, huru mycket mer en
 engelsk arbetares konsumtion ar 19Io skulle kostat vid i Forenta Staterna r&dande priser an
 i de faktiska engelska priserna, och samtidigt hur mycket mindre en amerikansk arbetares
 konsumtion skulle kostat vid i England radande priser.
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 I918 ars skord och f6r de animaliska livsmedlens vidkommande ur vissa

 berakningar, som i samarbete med sakkunnig person f6r annat andamal
 verkstallts, berakningar, som i sinom tid torde bliva publicerade. Re-
 duktioner av samma slag som de i det f6regaende beskrivna ha fore-
 tagits i syfte att fa fram ungefarliga siffror f6r de i handeln omsatta -
 till skillnad fran de producerade - varukvantiteterna. I ovrigt ha er-
 forderliga siffror hamtats ur industri- och handelsstatistiken f6r ar 1918;
 det torde fa anses lovligt att lata varutillgangen i december I918 repre-
 senteras av siffror, som hanfora sig till aret i dess helhet. Att de sa-
 lunda erhallna siffrorna f6r ql kunna vara felaktiga inom ratt vida gran-
 ser, skall icke bestridas, men de torde icke desto mindre erbjuda en i
 det stora hela riktig bild av varukvantiteternas lagen under slutet av
 ar 1918.

 Da p0 och P1 f6rut f6religga i Svensk Handelstidnings material, erhallas
 latt summorna p1 q1 och p0 q1, och dessa summors kvot ger som gene-
 ralindexsiffra for december 1918 siffran 379. I och for jamforelse med
 denna siffra b6r Svensk Handelstidnings ordinarie indexsiffra korrigeras
 nagot, om de tva berikningsmetoderna konsekvent skola genomforas; ty
 sasom redan namnts, har stenkolsgruppen icke fatt inverka fullt sa starkt
 pa den ordinarie indexsiffran, som kvantitetssiffrorna f6r stenkols- och
 koksforbrukningen ar 1913 skulle erfordrat. Insattas dessa kvantitets-
 siffror oavkortade i formel (I), sa erhalles for december I918 en general-
 indexsiffra av 381 i stallet f6r 372. Med denna siffra 381 skall ovan
 angivna siffra 379 jamforas. Sasom man finner, giva de tva beraknings-
 metoderna f6r december I9I8 nastan identiskt samma siffra. Val far det
 delvis skrivas pa slumpens konto, att skillnaden inte blivit storre an 2 en-
 heter, d. v. s. mindre an i %; markas bor ocksa, att grupperna brann-
 oljor och textilamnen icke aro medtagna, detta av i det foregaende an-
 givna skal. Men vid ett nirmare studium av siffermaterialet stannar man
 snart vid overtygelsen, att en alternativ berakning av prisstegringen a
 grosshandelsvaror fran tiden fore kriget och fram till slutet av 1918, den
 matte f6retagas pa en aldrig sa bred basis, med ett aldrig sa godt siffer-
 material och med aldrig sa stor noggrannhet, skulle ge tva siffror, som
 inte kunde skilja sig med mer an nagra fa procent, sag allra h6gst mel-
 lan 4 och 5 %.

 Forklaringen ligger dari, att varukvantiteterna i det stora hela r6rt
 sig tamligen likformigt; de speciella avvikelserna for enstaka varor ha
 endast i ringa grad f6rmatt gora sig gallande gent emot den generella
 minskning i varutillgangen, som 1918 foreter vid jamf6relse med I913.
 Om alla q1 aro lika med n.q0, sa bli ju formlerna (i) och (2) identiskt
 lika; och om alla q1 aro tillndrmelsevis lika med n. q0, sa b6ra berakningar
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 efter de tva formlerna ocksa ge tillndrmelsevis samma resultat. Detta
 ar just, vad som intriffat.

 Om riktigheten av de utf6rda berakningarna dess varre icke kan
 styrkas genom framlaggande av samtliga anvanda siffror, sa ma dock den
 bevisning f6rebringas, som ligger i siffrorna for I9I3 och I9I8 ars to-
 tala f6rbrukning av inemot ett trettiotal ,grosshandelsvaror>>. Samman-
 stallda ur tillganglig produktions- och handelsstatistik - for de anima-
 liska livsmedlens vidkommande dock hamtade ur redan berorda special-
 undersbkning - te sig siffrorna pa foljande vis:

 Vete --- ------ ----

 Rag .... .........
 Havre -.......----------------------

 Korn . ..... ----------

 Potatis .. .........---.

 Socker ........ ...--.-

 Sm 6r --------------------------------

 Agg
 Ost ....-- .....----------

 Oxar, slaktvikt ---.----- ...- -----

 Kor, .....- .....

 Svin, ... --------

 Superfosfat: ------------------

 Chilesalpeter -----------------------

 Kalisalter ........... .

 Stenkol, koks, kolbriketter -----

 Fotogen -------- ..-- .-------------
 Bensin ---------------

 Tackjiirn .........- . -------

 Koppar ---------------
 Bomull ..- ------------

 Ull- .. ......----.-----

 Murtegel -----. -- ------

 Cement.. ......---

 Sullader, hela och halva hudar

 Tramassa, mekanisk vat ---------

 I Ovan citerad utredning

 1913 I918

 ,qo ))q1, q, qo Anmarkningar
 tusental ton %

 459 303 66 Sk6rd och import6verskott

 675 506 75 D:o

 1,401 840 6o Skord

 369 254 69 D:o

 1,969 1,936 98 D:o

 I35 94 70 Produktion av raffinerat socker

 32 I I 34 Mejeriproduktion

 24 i8 75 Specialutredning

 8 4 50 Mejeriproduktion

 8 5 63 Specialutredning

 57 48 84 D:o

 133 6I 46 D:o

 148 50 34 Produktion minus export

 34 7 21 Import

 80 105 I31 D:o

 5,254 2,793 53 1913 f6rbrukning', I918 import
 120 20 17 Import

 15 I 7 D:o

 630 597 95 Produktion minus export6verskott

 12 7 58 Produktion plus import6verskott

 22 7 32 Import

 6 0,4 7 D:o

 303 198 65 Produktion

 265 227 86 Produktion minus export6verskott

 7 5 7I Produktion

 263 233 89 Produktion minus export

 i Kommersiella Meddelanden 1918, s. 214. I918 trs f6r-
 brukning torde kunna siittas lika med importen.

 I
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 Sasom man finner, gruppera sig siffrorna for varukvantiteternas
 procentuella forindring sedan 1913 tamligen nara latituden 65-75 %.
 Bland de viktigare varuslagen gora endast smor, fotogen, bomull, potatis
 och tackjarn undantag - smbr med den mycket laga siffran 34 %,
 bomull och fotogen med an lagre siffror, potatis och tackjarn med hbga
 siffror. Svinkottets och stenkolsgruppens procentsiffror ligga val ganska
 lagt nere, men icke sa lagt, att berakningarna pa ett st6rande vis kunna
 paverkas. Och de avvikelser, som nagra av de mindre betydande varu-
 slagen uppvisa, spela knappast nagon roll alls.

 Onekligen ar det agnat att overraska, detta, att berakningar 6ver
 grosshandelsprisernas stegring fran 1913-14 till slutet av 1918 till foljd
 av den relativt stora enhetligheten i varukvantiteternas f6randringar ge ett
 resultat med ratt god konkret betydelse. Man skulle vara bojd att i Svensk
 Handelstidnings indexsiffra 372 for december I918 se endast en indika-
 tor pa att grosshandelspriserna fran krigets b6rjan och till denna tidpunkt
 stigit, och att de stigit mycket starkt. Den narmare granskningen visar
 emellertid, att denna indexsiffra med en jamforelsevis liten felmarginal
 visar, huru mycket mera 1913 ars svenska omsittning av grosshandels-
 varor skulle kostat vid det prislage, som gallde i december 1918, re-
 spektive hur mycket billigare 1918 ars omsattning av samma varor skulle
 varit vid prislaget f6re kriget. Raknar man med nagra procents felmar-
 ginal for eventuell diskontinuitet mellan de valda basnoteringarna och
 senare prisnoteringen och andra liknande fel - vilka fel dock till stor
 del kunna tankas neutralisera varandra -, sa torde alla de viktigaste
 felkallorna vara angivna. Sasom man finner, kan deras samlade verkan
 icke bli mycket betydande. I varje fall har felmarginalen krympt ihop
 till en ringa bredd, sedan mera normala f6rhallanden i produ'ktion och
 handel b6rjat gora sig gillande, och an mera sedan dispersionen i de
 individuella prisindexsiffrorna pa sistone starkt gatt tillbaka.

 Dessa slutsatser bygga pa uppfattningen, att de tva av professor
 Wicksell f6reslagna berakningsmetoderna lamna siffror, som- om be-
 rakningarna eljest aro riktigt utforda och grundade pa ett tillrackligt
 stort material - innesluta den verkliga allmanna prisstegringen eller
 prissankningen inom tva granser. Det kan givetvis inte ledas i bevis,
 att sa ar f6rhallandet. Enligt vedertagen uppfattning ar det logiskt nod-
 vandigt att skilja pa den allmanna prisstegringen, respektive prissank-
 ningen, och varuprisernas relativa f6rskjutningar, lat vara att vi icke
 kanna nagon metod att exakt berakna styrkan i en f6rskjutning av det
 ena eller andra slaget. Det ar inte nagon annan rad an att acceptera
 detta betraktelsesatt, sa lange inte nagot battre erbjuder sig. Vad de
 tva berakningsmetoderna betraffar, kan man givetvis g6ra den anmark-
 ningen, att nagot artificiellt vidlader dem: det kan exempelvis inte f6r-
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 nekas, att den enligt bagge formlerna (I) och (2) f6retagna multiplikatio-
 nen av det ena arets priser med det andra arets kvantiteter ar agnad
 att verka frammande - ett visst ars kvantiteter och priser hora ju nara
 samman. Det artificiella kan emellertid aldrig helt elimineras ur pris-
 indexberakningar, pa vad satt dessa an ma verkstallas - det galler har
 endast ett mer eller mindre av artificiell konstruktion. Och det vill sy-
 nas, som om de har begagnade alternativa berikningsmetoderna lede av
 bristande konkretion i mindre grad an andra metoder. Redan genom en
 enkel omskrivning af formel (I), f6retagen i samband med en granskning
 av olika prisindexformler, avligsnar sig I. Fisher' ett steg fran den
 konkretion, som utmarker formlerna (I) och (2), sadana de ovan ater-

 p0
 givits. Fisher multiplicerar in p i taljaren pa formel (I) och far da

 p0
 foljande uttryck:

 Po qo P q ........... (3) Po (3)

 Av detta uttryck finner man, siger Fisher, att den enklare formeln
 - nyss betecknad som formel (I) - ar en vigd prisindex, med de om-
 satta varukvantiternas varden under basaret som vikter. Navil, detta
 later f6r visso saga sig. Men med formel (3) for 6gonen maste man
 fraga sig: varf6r inte tillerkinna en alternativ berakning med de under
 det senare jamforelsearet omsatta varukvantiternas varden som vikter
 samma beviskraft? Ovan angivna formel (2) kan visserligen utvecklas

 p0
 genom inmultiplikation i taljaren av p, men da erhallas som vikter det

 senare arets varukvantiteter multiplicerade med basarets priser - varf6r
 inte ta steget fullt ut och mata den genomsnittliga prisstegringen med
 hansyn till varornas ekonomiska betydelse under det senare jamf6relse-
 aret och med anvandande av de omsatta kvantiteternas varden under det

 senare aret som matt harf6r? Sasom en andra formel skulle da erhallas:

 .P1 ql

 Vid diskussionen av olika prisindexformler later Fisher aven denna

 The Purchasing Power of Money, New York I911, revised edition I920. Appen-
 dix. X.

 9-21i80. Ekonomisk Tidskrift 1921. Haft. 4--.

 io7

This content downloaded from 128.111.121.42 on Mon, 27 Jun 2016 20:23:16 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 G. SILVERSTOLPE

 formel (4) passera revy ett bgonblick' men utan att agna den nagot in-
 tresse. Pa ett annat stalle2 heter det, att det vanligen inte ar av nagon
 som heist praktisk betydelse, huruvida vagningen sker efter Po qo eller
 P1 q1 eller po q1 etc. En omrakning av Svensk Handelstidnings prisma-
 terial f6r december 1918 efter formel (4), alltsa med anvandande avpl q1
 som vikter, befinnes emellertid ge som resultat en siffra, som h6gst va-
 sentligt skiljer sig fran de efter formlerna (i) och (2) erhallna siffrorna.
 Man erhaller nimligen siffran 485, en siffra, som ar 30 % hogre an den
 ordinarie generalindexsiffran 372. Men om denna berikning efter formel
 (4) har vitsord gent emot de tva andra berakningarna, sa gar ju vardet
 av den relativa samstammigheten i dessas resultat f6rlorat!

 Vid narmare pasyn torde det emellertid befinnas, att resultatet av
 en berakning efter formel (4) icke kan tillerkannas samma betydelse som
 de med anvandning av formlerna (i) och (2) erhallna siffrorna, dettadar-
 for, att formel (4) ifraga om konkretion ar vida underlagsen de tva andra
 formlerna. Det ar helt enkelt omojligt att med omskrivande ord angiva
 det ekonomiska sammanhang, som skulle fa sitt uttryck i formel (4).
 Detsamma galler alla de prisindexformler, i vilka de olika varornas in-
 dividuella prisindextal kombineras ihop till en vagd genomsnittssiffra med
 anvandande av ett eller annat system av vikter. Svagheten ligger i
 sjalva principen att behandla de individuella indextalen som sjalvstandiga
 storheter, vilka pa ett mer eller mindre elegant men ocksa mer eller
 mindre godtyckligt satt kombineras ihop till en generalindexsiffra. Det
 ar blott vid anvandning av formlerna (i) och (2), som prisindexberak-
 ningarna f6rlinas ett erforderligt minimum av konkret ekonomisk bety-
 delse; alla andra formler leda on6digt manga steg bort fran verkligheten.
 Vad nu speciellt formel (4) betraffar, vill det synas, som om den med-
 forde en sorts dubbelrakning av den f6rsiggangna prisstegringen, respek-
 tive prissankningen, i det att det senare jamforelsearets priser tva ganger
 om fa inverka pa den genomsnittliga indexsiffran. Det ar under sadana
 f6rhallanden icke underligt, att den resulterande siffran f6r december
 1918 blir sa mycket h6gre an Svensk Handelstidnings ordinarie general-
 indexsiffra. Det vore icke heller svart att visa, att formeln under vissa
 forutsattningar leder till rena absurditeter. Utrymme skall emellertid
 icke offras harpa. Den f6retagna utvikningen in pa Fishers framstall-
 ning av prisindexberakningarnas problem har haft till uppgift att i kort-
 het pavisa, hurusom skenbart mycket plausibla prisindexformler under
 pafrestningen av krigsarens exceptionella omvalvningar i priser och varu-
 kvantiteter visa sin inneboende svaghet.

 The Purchasing Power etc., Appendix X, Sec. 4, s. 398 i edition I920.
 2The Purchasing Power etc., Appendix X, Sec. 8, s. 427 i edition 1920.
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 Om nu den foregaende framstallningen far anses styrka, att Svensk
 Handelstidnings generalindexsiffror med en jamf6relsevis ringa felmarginal
 mata forandringarna i den svenska kronans k6pkraft gent emot gross-
 handelsvarorna, sa b6r det dock uttryckligen framhallas, att det icke dar-
 for ar sagt, att indexsiffrorna giva en riktig f6restallning om f6randring-
 arna i den svenska kronans allmdnna k6pkraft, saledes kopkraft gent
 emot alla varor ock tjiinster i gemen. Fore I914 kunde man med ett
 visst berattigande anvanda befintliga partiprisindices som matt pa pen-
 ningvardets f6randringar; grosshandelspriser och detaljpriser r6rde sig da
 for tiden tamligen parallellt. Efter I914 ar det knappast mojligt att utan
 vidare lata indexsiffror f6r grosshandelspriserna representera forandringarna
 i penningens allmanna k6pkraft. Det maste ihagkommas, att de hir
 under beteckningen ?>grosshandelsvaror? sammanfattade ravarorna och
 enkelt bearbetade produkterna sta naturen narmare, d. v. s. innehalla
 relativt mer av naturfaktorns insatser i produktionen an de fairdiga kon-
 sumtionsvarorna. Nar krigsarens handelsblockad hir i landet minskade
 tillgangen pa en hel del viktiga ravaror, sa blev en stegring av vara
 egna naturtillgangars gransproduktivitet den givna fjljden; och detta
 maste komma till uttryck i en stegring av priserna pa ravaror och enkelt
 bearbetade produkter relativt till priserna pa andra varor samt tjinster.
 Aven andra omstindigheter, som har icke skola diskuteras, bidrogo
 pa sin tid att forcera prisstegringen a grosshandelsvarorna. Under det
 prisfall, som tog sin borjan under I920, blevo grosshandelsvarorna om-
 vant f6rbilligade relativt till de firdiga konsumtionsvarorna; och nir detta
 skrives, har innu inte nagon utjamning hunnit aga rum. Tydligt ar nu.
 att en prisindexserie, som ger utslag f6r vissa relativa f6rskjutningar inom
 den stora mangden av priser a insatser i produktionen, respektive fardiga
 varor, inte utan vidare kan accepteras som matare av penningvardets
 forandringar. Har hjalper det inte langre, att Svensk Handelstidnings
 indexsiffror bevisligen ha en konkret betydelse, d. v. s. lamna ett till-
 narmelsevis riktigt matt pa prisf6rskjutningarna f6r ett aggregat av alla
 de viktigare grosshandelsvarorna. Sagda indexsiffror ge f6r visso i de
 flesta fall en god f6restallning om i vilken riktning penningvardet r6rt
 sig, men ett tillforlitligt matt pa rorelsernas storlek utgora de icke. Val
 kan man i manga fall, da st6rre noggrannhet icke ar av n6den, anvinda
 dem som ett sadant matt. Men felmarginalen blir givetvis betydande,
 om sa sker. Det kan under andra f6rhallanden te sig som mera berat-
 tigat att betrakta Socialstyrelsens levnadskostnadsindex som ett matt pa
 den svenska kronans vardeforandringar. I ater andra fall skulle man
 mojligen kunna anse det f6rsvarligt att kombinera Socialstyrelsens lev-
 nadskostnadsindex och siffror for grosshandelsprisernas forandringar, enklast
 genom berakning av det aritmetiska mediet mellan siffrorna i de tva se-
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 G. SILVERSTOLPE

 rierna; men det ligger en viss fara i att pa sa vis ge sig in pa de rena
 konstruktionernas mark. Det stora problemet, huruvida det alls kan tan-
 kas vara mojligt att framrakna ett matt pa den svenska penningenhetens
 vardef6randringar under de ar, som f6rflutit efter den stora prisrevolu-
 tionens borjan, skall hir icke behandlas; framhallas ma blott, att en 16s-
 ning av problemet icke ter sig alldeles om6jlig, sedan det befunnits, att
 for grosshandelsvarornas vidkommande varukvantiteternas f6rskjutningar i
 mindre grad, an vad man skulle vantat, inverka storande vid berakningen
 av prisernas genomsnittliga rorelser.

 Bilaga.

 Svensk Handelstidnings partiprisindex.
 Medelpriserna I juli 1913-30 juni 1914 = -IO.

 'I, e. , o e , a , o ,,, a

 I9I4 juli-dec. 136 IOI 114 123 III 109 104 103 II8 - II6

 I915 I5I I40 I6I 177 I20 I66 118 Ii6 158 iI6 45

 I916 152 182 I80 266 149 272 I65 i66 229 233 i85

 I9I7 i8i 205 198 551 212 405 2I5 247 206 267 244

 1g98 221 419 304 856 - 398 275 195 300 339

 1919 261 409 340 804 - 258 286 - 211 308 330

 920o 262 296 312 I007 294 278 371 324 215 675 347

 z9z4

 III 129 94 107 II5 io8 109 102 103 114 - III

 IV 140 107 I2I 130 114 108 105 102 122 - I20

 1915

 I 163 I20 153 149 114 124 103 io8 138 103 135

 II i6o 133 155 172 115 152 1I2 116 147 105 143
 III 144 148 170 174 126 179 1I7 117 169 I2I 147

 IV 137 157 165 213 126 207 141 124 179 136 iS5

 I 142 165 169 235 139 221 148 143 199 169 i64

 II 145 174 17I 255 142 242 i6o 154 224 230 S75

 III 152 192 189 276 153 273 171 I66 254 265 I9I

 IV 169 I9 1 191 296 162 351 i8I 202 238 267 209
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